Nummer 7/datum: 17 november 2017
Kalender
20 nov. Deze week: ontwikkelgesprekken a.d.h.v.
de herfstsignalering voor de ouders van
groep 3
20 nov. Muzieklessen Jantje
20 nov School versieren i.v.m. Sinterklaas
20 nov. MR vergadering (begroting)
28 nov. Mediatietraining Vreedzame School
kinderen uit groep 6/7 13.00 – 15.30 uur
04 dec. Kennismakingsochtend nieuwe ouders
09.00-10.00 uur
04 dec. Presentatie toneelvoorstelling groepen
1/2
05 dec. Sinterklaas: Alle kinderen zijn ’s middags
vrij

Van de directie
TSO
Gisteren was er een ouderbijeenkomst speciaal
over de TSO. We hebben ouders geïnformeerd
over het afgelopen het proces, hoe wij
(oudergeleding MR en schoolleider i.s.m. Bianca
Sinnige) uiteindelijk het besluit hebben genomen
om de TSO te professionaliseren en dat we vanaf
januari 2018 een samenwerking aangaan met
Partou als TSO-partner i.s.m. betaalde vrijwillige
TSO medewerkers. Hierover ontvangt u maandag
nog een inhoudelijk verslag.

De afgelopen studiedag
Tijdens de afgelopen studiedag hebben we het
met elkaar gehad over ICT. Hoe kunnen we
technisch ervoor zorgen dat we ook in de
toekomst alle documenten en lesideeën goed en
veilig kunnen blijven delen met elkaar? Ook
hebben we besproken, hoe ICT op dit moment
ingezet wordt in de klassen en op welke manier
we de Chromebooks / laptops nog meer kunnen
gebruiken ter ondersteuning van ons onderwijs.
Ook hebben alle leergroepen hun plan van aanpak
gepresenteerd. Alle leerkrachten zitten in een
leergroep en de leergroepen ondersteunen en
begeleiden de lopende schoolontwikkelingen. De
leergroepen zijn: taal/spelling, tech. lezen / begr.
luisteren en begr. lezen, rekenen, coöperatieve
werkvormen / ondernemend leren, cultuur,
toekomst gericht onderwijs, Vreedzame school en
ICT. De hele middag was een vervolg op de
teamtraining Vreedzame School. We hebben het
o.a. gehad over de gouden regels. In januari 2018
onthullen we deze gouden schoolregels. Het was
absoluut een leerzame dag!

Vreedzame school
Veel ouders hebben genoten van de laatste
ouderavond speciaal over de Vreedzame School.
De doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 was
duidelijk te herkennen en het gaf de ouders een
mooi beeld hoe er in de klassen gewerkt wordt
tijdens de lessen Vreedzaam. Het hebben van een
Aanstaande maandag zal Maaike Slier van Partou gemeenschappelijke taal is een belangrijk aspect.
Zo doen wij het op school, zo kunnen ouders de
(coördinator TSO vanaf januari 2018) in ieder
geval om 08.15 uur aanwezig zijn om een folder te lijn ook voortzetten. Een mooi voorbeeld hiervan
is het gebruik van de term conflicten of de termen
overhandigen. Ook kunt u alvast een
opstekers en afbrekers. Het is ook belangrijk dat
aanmeldformulier voor regulier gebruik of voor
ouders op de hoogte zijn van het stappenplan hoe
een strippenkaart ontvangen of kunt u zichzelf
aanmelden per januari 2018 als TSO medewerker wij de kinderen leren om conflicten op te lossen.
in dienst van Partou. Deze belangrijke informatie Binnenkort starten we met de mediatietraining
voor een aantal kinderen uit de groepen 6 en 7.
ontvangt u ook nog digitaal.
Dat is echt een belangrijke taak en
verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Ook is
het belangrijk dat de Vreedzame school zichtbaar
is in de klassen en in de gangen. Afsprakenbladen,

stappenplannen en gevoelsthermometers zijn
daar mooie voorbeelden van. Ik ben trots op de
verantwoordelijke taak van de kinderen uit groep
8, die maandelijks nieuwe ouders rondleiden in
onze school. Dat doen ze echt heel goed. De
ouders wilden ook graag de PowerPoint van deze
avond ontvangen. Deze zal als bijlage toegestuurd
worden. Wij vinden het belangrijk dat we allemaal
betrokken en verantwoordelijk zijn voor elkaar. De
vreedzame School ondersteunt ons daarbij echt!

kunnen helpen. Het is tegelijk een middel om het
overleg over ondersteuningsvragen van een kind
in het ondersteuningsteam (OT), zo adequaat
mogelijk te kunnen voeren. Net als nu bij het
groeidocument, zal ook binnen TOP dossier aan
ouders gevraagd worden om een bijdrage te
leveren. Zo kan aan ouders bijvoorbeeld gevraagd
worden om in te stemmen op het plan van aanpak
binnen het totaal ontwikkelplan van hun kind.
Een belangrijk gegeven is dat TOP dossier de
privacy wet volledig volgt. Voor meer informatie
en of vragen kunt u bij onze IB-er Lisette Opgelder
terecht.

Ouderbijdrage
Bericht van de Ouderraad:
Beste ouders / verzorgers,
Met de start van het schooljaar zijn er brieven
uitgedeeld aan de leerlingen met de
ouderbijdrage voor dit schooljaar.
Er zijn al vele ouders / verzorgers die hier gehoor
aan hebben gegeven, waarvoor hartelijke dank.
Top dossier
Maar bij een aantal van u is het wellicht aan de
Onze school behoort tot het
aandacht ontschoten, want nog niet alle bijdragen
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
zijn betaald.
IJmond (SWV PO IJmond) en wij gaan met ingang
Kijk uw administratie even na om te zien of u
van schooljaar 2017 – 2018 beginnen met het TOP
reeds heeft betaald, dan hoeft u niets te doen,
dossier. Zie ook: http://www.topdossier.nl/
anders mag u dit alsnog doen.
TOP dossier is een digitaal platform voor passend
onderwijs. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan.
Voor groep 1 t/m 7 € 55,= (en voor leerlingen die
Het is een webbased hulpmiddel waar, ouders/
net gestart zijn eenmalig extra € 2,60 voor een
kind, leerkracht en eventuele andere professionals
gymtas)
handelingsgericht in kunnen samenwerken rond
voor groep 8 € 105,=
de ondersteuningsvraag van een kind, die extra
ondersteuning nodig heeft op school. Hiervoor
Op bankrekening : NL81 INGB 0002 1568 12
wordt nu veelal een groeidocument of een
o.v.v.: Naam van uw kind en klas
ontwikkelingsperspectief (OOP) voor opgesteld.
TOP dossier helpt stapsgewijs de HGW-cyclus,
In de bijlage ziet u nogmaals de uitleg van de
waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren, te
ouderbijdrage.
doorlopen om zo een Totaal Ontwikkelplan voor
Onze hartelijke dank alvast hiervoor.
een kind te maken. Het TOP dossier is
Namens de ouderraad,
handelingsgericht en een
Hedwig Wiegeraad
ontwikkelingsperspectiefplan in één. Er is niet
(penningmeester OR)
alleen plaats voor een aanpak voor leren en
onderwijs, maar ook voor ouders en als nodig voor
Vanuit het team
jeugdhulp en zorg.
Het TOP dossier gaat geleidelijk het huidige
groeidocument vervangen. Het Top dossier helpt
de school om, op een veilige manier en zo
beknopt mogelijk, de juiste informatie te
verzamelen van de leerkracht, ouders en andere
betrokkenen die nodig zijn om het kind verder te

Sinterklaas: surprise maken
Vandaag hebben de leerlingen uit groep 5, 7 en 8
in de klas lootjes getrokken voor het
Sinterklaasfeest van 5 december! (groep 6 gaat dit
aanstaande maandag doen)
Het is de bedoeling dat de kinderen een surprise
gaan maken voor het klasgenootje dat op het

lootje staat. Afgesproken is dat de surprise niet
vies mag zijn. In de surprise zit een cadeautje van
maximaal 5 euro verstopt. Ook maak je er een
gedicht bij.
Maandag 4 december mogen de surprises
ingepakt en met de naam erop voor wie het is,
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht (het
liefst na 15:30 uur). Alvast veel plezier met de
voorbereiding!
Mad Science
Afgelopen vrijdag was de laatste Mad Science les.
Hierbij nog een paar mooie foto’s van deze
gezellige en leerzame activiteit.

Zeskamp
In de kerstvakantie wordt er in sporthal
Zeewijk weer een 6 kamp georganiseerd voor de
basisscholen. Het is altijd een groot festijn met
vele leuke klim-, klauter- en
behendigheidsspelletjes. Voor de groepen 3, 4, 5
vindt de 6 kamp op donderdag 28 december
plaats en de groepen 6, 7 en 8 mogen hun
sportiviteit op vrijdag 29 december tonen. De
leerlingen die belangstelling hebben voor de 6
kamp hebben deze week een inschrijfformulier
ontvangen. Dit kunt u tot vrijdag 24 november
inleveren bij de eigen leerkracht.
Schaken
Om goed beslagen ten ijs te komen bij het
schaaktoernooi op 4 februari, is de vader van Tim
Stappers bereid om leerlingen te trainen.
Kinderen die het leuk vinden om aan het
schaaktoernooi mee te doen en enigszins kunnen
schaken, kunnen direct na de kerstvakantie
gedurende 4 weken een uurtje op school oefenen
om hun vaardigheden bij te schaven. Leerlingen
die belangstelling hebben, krijgen volgende week
een inschrijfformulier mee naar huis. Hiermee
kunnen ze zich ook opgeven voor het gezellige
simultaan schaaktoernooi op 17 januari in het
Telstar stadion in het kader van het Tata Steel
Chess Tournament. Je kans om een keer naast een
Telstar speler te spelen!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 1 december.

